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]úéøáä úåöøàá úåðåéöì íéãøç áåøé÷ àéøåøòùä[  
�¯�Ó ÌÈ¯ùÂ ÌÈ¯ÚÏ ÔÂ¯úÙ�"· : õ¯�Ï �ÈÈÏÚ 

ÈÎÙ�Ó Ë�ÈÂ¯Ù ÌÊÈ ÍÂÈÁ� �¯ùÓ :�¯�Ó ÌÈÈù�· ÌÈ¯Ú" ÂÎÁúÈ ·
 Ì�úù�ÏÂ õ¯�Ï úÂÏÚÏ ÌúÂ� Â·¯�Èù úÂ�ÒÂÓ·�� 'ÌÈÏÂ�� ' ÂÓúÁ

 �� -¯¯·ú� Ê� Í�  :È�¯��"ÍÓÂú Ï  
בימים אלו מסיימת   ?הסערה הבאה במערכות החינוך החרדיות

מחנכים וראשי ופקידי משרד , פסיכולוגים, משלחת של מנהלים
שם בדקו אפשרות לשתף פעולה עם , ב"הרווחה ביקור ארוך בארה

   .מוסדות החינוך לנערים בקשיים
מדינת ישראל ', בחדרי חרדים'שפרטיה הגיעו לידי , על פי התוכנית

ותגרום לנערים , ן מספר פרויקטים גדולים בתחום החינוךתממ
על פי התוכנית מומחים לחינוך ידריכו . בקשיים לעלות לארץ ישראל

מוסדות לנערים בקשיים כיצד לטפל בנערים באמצעות שיטה שפותחה 
   .בארץ

 יותר אף ישבצו אותם במסגרות יכוונו את התלמידים לעלות ארצה ומאוחר, המוסדות שיוקמו או יאמצו את תוכנית הלימודים
  .השכלה אקדמאית ועוד מסלולים שונים ומגוונים, ל החרדי"קיימות בישראל ובניהם גם שירות צבאי בנח

 
   .הביקור החל בעשרה בטבת והסתיים בסוף השבוע האחרון

במהלך הסיור . יגי ציבורראשי ישיבות ונצ, רים"אדמו, המשלחת סיירה במשרדי אגודת ישראל ונפגשה עם ראש ישיבת ליקווד
  .ויזמה מספר שיתופי פעולה, ב"למדה הקבוצה את שיטות הלימוד במוסדות השונים ברחבי ארה

בעתיד אף יגיעו ראשי משרד החינוך להשלים את הביקור הנוכחי וזאת במטרה לזרז את הקמת הפרויקטים , על פי התוכנית
  .המדוברים

äîçìî äæéøëð øîèàñ  
   .ררה התנגדות גדולה עוד בטרם החלה לקרום עור וגידיםאלא שהתוכנית עו

שמעו על התוכנית העשויה לקדם מאות נערים , המזוהה בעיקר עם חסידות סאטמר, ב ובקנדה"בהתאחדות הרבנים בארה
   .הסובלים מקשיים בארץ ישראל והכריזו מלחמה נגד התוכנית וראשיה

הנדון המרכזי ...הננו קוראים לאסיפה דחופה מאד: "י הדברים הבאיםבמכתב שנשלח מטעם ההתאחדות נכתב בין היתר עיקר
עצם הרעיון ששלטון הכופרים כורת ברית ידידות עם . הוא סכנה חדשה מתרגשת על עולם התורה הנוגעת לכלל הציבור החרדי

   .הישיבות וראשיהם מתקבלים בכבוד בהיכלי התורה הוא חורבן עצום לדור הצעיר
  ."...חיי משפחה ויישור הדיעות הוא כתקיעת סכין בלב עולם הישיבות, הכופרים בענייני חינוךהתערבות הציונים "

ב ובו מבקשים רבני ההתאחדות לעשות הכל כדי "ראש הישיבה בית מדרש גבוה בארה, מ קוטלר"מכתב דומה נשלח גם לגרא
 .למנוע מראשי המשלחת לבוא במגע עם המוסדות וראשי הישיבות

 äîéúçä øçàìøøáúä :éàøâä"úéðëåúä úà øùéà ì  
úÈÎÂú� �� Ì� Û� ÂÓúÁù Ï�¯ùÈ õ¯�Ó Ï�¯ùÈ ÈÏÂ�� ú� ¯ÓË�Ò úÂ�ÈÒÁÏ ÌÈ·¯Â�Ó� ÌÈÓ¯Â� ÂÒÈÈ� ÈÂ·ù� .¯�� È�È ÏÚ ÌÂúÁ� ·úÎÓ·" õÈÏ¯� 

��Â"·úÎ È�Ò·ÈÈ� Á" :ÂÈÊÂ�Ï �ÚÈ�� ��¯Â �ÚÂÓù , ÏÚ
�¯�· �¯Âú� ÍÂÈÁÏ úÈ�¯Â� �ÎÒ�" ÏÚ · úÈÎÂú� È�È

 ÌÈ¯ÚÏ ÍÂÈÁ Èú· Ìù �ÒÈÈÏ ÌÈÓÊÂÈù È�¯Á� ÍÂÈÁÏ �ù�Á�
ÍÂÈÁ ÈÈù� ,úÂ·Ï ÔÎÂ ,Ô�Î·ù ÔÂËÏù� úÓÊÂÈ· , ÌúÎÈÓú·Â
úÈÙÒÎ� , ú� Â�ÓÏÈÂ ÌÂÈÒÈÓ ÂÓ¯úÈ Ì�Ïù ÍÂÈÁ� ÈÁÓÂÓÂ

ÍÂÈÁ� ÈÈÈÚ ÏÎ· Ì�ÈúÂËÈù . ÏÚ ËÏúù�Ï ÌÈù�·Ó Ì� ÍÎ·Â
��¯�· úÂ·ÈùÈ� ÏÚÂ ÍÂÈÁ�"ÏÏÎ· �.  

"úÂ·ÈùÈ� Èù�¯Â ÌÈ·¯� ú� Ìù ú¯�·Ó Ìù úÁÏùÓ� ¯ù�Î ,
�Ê ¯ÂÓÁ �ùÚÓ·Â , È¯�ÂÚ È�ÈÏ ÍÂÈÁ� ÏÚ ÔÂËÏù� ú� ÌÈ¯È·ÚÓ

�¯Âú� .ÂÁÂÎ ÏÎ· �ÂÓÚÈù ÈÓÂ , Í¯·úÈ ú�Ê� úÈÎÂú� ú� ¯ÈÒ�Ï
ú�Ê� �¯Âú� È¯·� ú� ÌÂ�È ¯ù� úÎ¯··".  
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 הרב שטיינמן תמך   �" המזימה החילונית"הרבנים חתמו נגד 
משלחת : ב"זו היתה אמורה להיות סערה שתטלטל את הקהילה החרדית בארה

כדי לגבש תוכנית חדשה להצלת נוער , ב"של גורמי חינוך מישראל הגיעה לארה
ח קנייבסקי "ב וקנדה החתימה כבר את הגר"רבנים בארההתאחדות ה. במצוקה
הסיפור המלא . אולם ברגע האחרון המכתב נגנז, נ קרליץ נגד התוכנית"והגר

 (ארץ(
 16.01.12  15:47  א בטבת תשעב "כ

האם מדינת ישראל מנסה להשתלט על החינוך 
 .תלוי את מי שואלים? בדרך עקיפה ב"בארההחרדי

 בימים האחרונים ביקרה בקהילות החרדיות
גורמי חינוך ורווחה מישראל משלחת בכירה של  ב"בארה

נוער "וקיימה עם ראשי הקהילות דיונים מעמיקים בסוגיות 
 .ב"בישראל ובארה" חרדי בסיכון

ל משרד הרווחה ובכירים "המשנה למנכ ,מנחם ווגשל בין חברי המשלחת ניתן למנות את מר
מקצועית מנהלת  אורלי אינס ר"וד, ן"ל מת"מנכ שלמה יעקובזון נוספים באגף כדוגמת הרב

 .ן"במת

סיירו בישיבת , ר מנובמינסק"חברי המשלחת נפגשו עם ראשי אגודת ישראל באמריקה והאדמו
 .ליקווד וכמו כן נפגשו עם מנהלי מוסדות וסמינרים במגוון נושאים חינוכיים וטיפול בנוער נושר

יוזמה ה, גוף רבני המזוהה עם חסידות סאטמר, ב וקנדה"אלא שבעיני התאחדות הרבנים בארה
 .החדשה לא מצאה חן וזאת בלשון המעטה

ב ודרכו להשיג "לדבריהם מדובר במזימת השתלטות של מדינת ישראל על החינוך החרדי בארה
 .השפעה עקיפה אף על החינוך החרדי בישראל

כשבהמשך יעודדו את , ב"תקים המדינה מוסדות חינוך לנוער חרדי נושר בארה, על פי המתווה
 לעלות לישראל ולהשתלב בשוק התעסוקה וברכישת השכלה אקדמאית ואף הצעירים והצעירות

 .ל החרדי"לשרת בצבא במסלולים כדוגמת הנח

כתבו , כנגד היוזמה ובמכתב חריף שפרסמוכתבו נ קרליץ "ד הגר"ח קנייבסקי והגאב"מרן הגר
י "ב ע"שמועה נוראה הגיעה לאוזנינו על הסכנה הנוראה לחינוך התורה בארה: "גדולי ישראל

התוכנית החדשה לחינוך חרדי שיוזמים שם בתי חינוך לנערים עם קשיי חינוך ביוזמת השלטון 
שבכאן ובתמיכתם הכספית ומומחי החינוך שלהם יתרמו מנסיונם וילמדו את שיטותיהם בכל 

 ."ענייני החינוך ובכך הם מבקשים להשתלט על החינוך ועל הישיבות בכלל

ד בכל כוחו כנגד התוכנית הזאת יתברך בברכת אשר יקום את דברי ומי שיעמו: "הרבנים הוסיפו
 .נ קרליץ"ח קנייבסקי ומרן הגר"מרן הגר: על החתום". התורה הזאת

ל שטיינמן "התברר כי ראש הישיבה הגראי, ולה כי לאחר חתימות הרבניםעמבירור 
  ,בשל כך. עומד מאחורי התוכנית החדשה ותומך בה



 






